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KONCEPCJA: Idealne menu 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Koncept jest całkowicie poświęcony grze „Idealne menu, w ktorej chodzi o to, 

aby uczyć się od poprzednich pokoleń, co jedli, jakie mieli doświadczenia z 

uprawą własnej żywności, owoców, warzyw i ziół, jak się nią zajmowali i jak ją 

zbierali, a także jak hodowali zwierzęta. Alternatywnie uczniowie mogą skupić 

się na przepisach rodzinnych.  

 

 

2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Ten film jest związany z grą „Idealne menu”, a zwłaszcza z częścią w któ®ej 

uczniowie pomyślą o przepisach swojej rodziny i sprawdzą, czy używają 

dobrych składników zgodnie z porami roku, ich pochodzeniem, dodanymi 

produktami.  

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Każdy uczeń będzie odpowiedzialny po zrozumieniu zasad idealnego talerza 

do jedzenia w grze “Idealne Menu”: 

Uczniowie skonstrują pytania do rozmowy podczas wideo; lub mogą 

przeprowadzić rozmowę osoby starszej na temat: a) jakie zwierzęta hodowały 

lub czy pamiętają swoich rodziców/dziadków, którzy hoodowali zwierzęta, 

gdzie żyły zwierzęta, co jadły, w jaki sposób leczone zwierzęta b) jakie owoce i 
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/ lub warzywa lub zioła wyhodowali we własnym ogrodzie, które z nich rosły 

razem, a które osobno i dlaczego. 

 

Podobnie jak kilka lat temu nie było łatwego dostępu do gotowych słodyczy i 

czekoladek, jak je produkowano, jak często się je jadło? Jaka była wartość 

odżywcza tego słodycza w porównaniu z alternatywnym gotowym produktem 

dzisiaj? Czym był fast food w tamtych czasach i jaka była jego wartość 

odżywcza w porównaniu z wartością odżywczą niezdrowego jedzenia dzisiaj? 

 

Jeśli uczniowie nie mają dostępu do informacji ze strony swojej rodziny, mogą 

oglądać filmy dokumentalne lub inne źródła związane z tym tematem. 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Uczniowie będą odpowiedzialni za podjęcie decyzji, z jakiego sprzętu 

fotograficznego skorzystać (np. tablet, smartfon lub aparat) i uzasadnią 

dlaczego. Podejmą rozmowę lub narrację. 

 

Dostosują / edytują wideo, aby pokazać najważniejsze części. Uczniowie 

mogą zaimportować niektóre zdjęcia, napisy lub tytuły w sekcjach (muszą 

użyć wyobraźni). Jest to czynność, którą można wykonać jako pracę domową 

po ukończeniu gry „Idealne menu”. 

 

 

5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM) i 

permakulturą: 

Zasadniczo produkcja filmów wiąże się z: 

 

Science - filmowana treść to metoda naukowa. 

 

Technologię można uznać za użycie urządzenia wideo i oprogramowania do 

jego przetwarzania. Uczniowie mogą również potrzebować zapoznać się z 
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oprogramowaniem do edycji filmów w celu umieszczania podtytułów lub 

tytułów / tematów, które mają być wyświetlane. 

 

E(A)M - wizja artystyczna. Filmy muszą być wyraźne, dobrze rozwinięte i dobrze 

nagrane. 

 

Temat / treść filmów pochodzi z działań, które są oparte na koncepcji 

permakultury. 

 

Tematyka / treść filmów pochodzi z działań, które opierają się na zagadnieniu 

permakultury. 

 

 
 


